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ుస్త కాల ప్రింటింగ్ కై టిండర్ రకటన
ఆంధ్రప్ద
ర శ్
ే రాష్ట్ ర గ్ాామీణాభివృదధి సంసథ ప్లుఅంశాలపై శిక్షణా క్రదీపక్
ి లను 2017 – 18 సంవత్సరానికి
ముదధంర ప్దలచినదధ. కావున దధగువ తెల్ిన ప్రతేాక్త్లతో సదరు క్రదీపిక్లను ముదధంర చుటక్ుగ్ాను టండరల ను
ఆహ్వవనిసుుననదధ.
వ.స్ిం.

వివరాలు

1/4th డెమ్మీ సజు
ై , మల్టీ ప్రింటింగ్ కై రత్యేకతలు కలర్

1

లోప్ల్ పేజీలు

80 జి ఎస్ యం, మాపిల తో పేప్ర్

2

క్వర్ పేజి

220 జి ఎస్ యం ఆర్్ కారుడ & ఒక్ వప్
ై ు లామినేష్టన్

3

బైండంగ్

ప్రఫెక్ట్ బైండంగ్

4

పిరంటంగ్

షీట్ ఫీడ్ (8 పేజీలు ఒక్ షీట్ కింద)

5

ముదరణ కాపీలు

1000/5000/7500/10000/15000/20000/30000/40000/50000/100000

సంఖ్ా

ఆసకిు గల పిరంటరుల పై రత్యేకతలత్ో కూడిన ముద్రణకు షీట్ ఒక్కింటక్ ధరను నిరణయించి (ఇననర్ పేజీల
స్ింఖ్ే ుస్త కానిన బటీ మారుత ింది కాబటీ ) సీలడ ు టండరల రూప్ంలో రూ.50,000/-ల ధ్రావత్త
ు ను డ.డ లేదా
చెక్ుక రూప్ంలో జత్ప్రచి, దధ. 24.05.2017 తేదీ నాడు మధ్ాాహ్నం గం. 2.00 లలోప్ు ఈ కారాాలయం నందు
దాఖ్లు చేయవలెను. దాఖ్లు కాబడన టండరల ను అదే రోజు సాయంత్రం గం. 4.00 లక్ు అప్ిటకి హ్వజరుగ్ా
నునన టండరుదారుల సమక్షంలో తెరువబడును.

కమ్మషనర్

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రష్ ర గ్ామీణాభివిదధి సంసథ (APSIRD), ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం,
29-6-8/1, శ్రా చరిత్ శ్రా బిల్డ ంగ్, నక్కలరోడ్, సారీరవు ేట, విజయవడ -2
e-mail: apsird@gmail.com

కంటాక్ట్ ముబైల్ నం.9393303855

వబ్ సైట్: www.apsird.gov.in
స.నం.10/GPDP/2017/APSIRD

తేదీ: 17.05.2017

టండర్ షరత్ులు

1. తురైేశంచిన ప్రతేీక్త్ల ఆధారంగ్ ముద్రణా క఼ల సంఖ్ీనఽ బటట్ కోట్ చేయు ధ్రలనఽ స఼ల్డ టండర్ లో
సమరిపంచవలెనఽ. ఇంద్ఽకెై ఏజెతూీ యొక్క లెటర్ హెడ్ ై సమరిపంచవలస ఉంట ందధ.

2. ముదధంర చవలసన డేటా CD రూప్ంలో ఇవవబడునఽ, ప్ర
ూ ఫ్ రీడంగ్ క్ు అవకశం క్ల్పంచవలస ఉననదధ
3. రబడు టండర్ లనఽ హాజరెైన టండర్ దారుల సమక్షమున దధనము 24, మే, 2017 తేదధ సయంత్రం
4 గంటలక్ు జాయంట్ డెైరెక్్ర్ (జనరల్ & అడిన్) వరిచే తెరవబడునఽ.

4. వచిిన టండర్ లలో త్క్ుకవ కోట్ చేసనవరికి లేదా త్ద్ఽప్రి త్క్ుకవ కోట్ చేసన వరికి గ్తు వరి
యొక్క ప్రరవ అనఽభవంనఽ ద్ిష్్ లో ఉంచఽకొతు వర్క ఆరడర్ ఇవవబడునఽ

5. సంసథ ముద్రణ చేసే ప్రదేశ వివరలనఽ, వరి ప్రరవ అనఽభవతున జత్ ప్రచాల్ ((క్తూసం 3 - 5
సంవత్ీరల అనఽభవం ఈ రంగం లో క్ల్గ్ి ఉండాల్).

6. ఏ కరణంచేగ్తు టండరుు తెరవవలసన తేదీతు ప్రభుత్వ సలవుదధనంగ్ ప్రక్టటంచినచొ త్ద్ఽప్రి ప్తు
దధనము నంద్ఽ టండరుు తెరవబడునఽ

7. టండరుు రద్ఽేప్రచఽట, వయదావేయుట, ముద్లగు సరవహక్ుకలు APSIRD సంసథ క్ు క్లవు.
8. ఈ విషయంగ్ రబో వు ప్రిసథ త్
 ులనఽ బటట్ సంద్రానఽసరం తురణయం సంసథ కై క్లద్ఽ.
9. ఈ సంవత్ీర కలంలో (2017-18) ఇవవబడు వర్క ఆరడర్ లై త్ద్ఽప్రికలంలో అద్నప్ు క఼లు
అవసరమైన సంద్రాంలో ప్రసం ఽత్ం కోట్ చేసన రైటుకై

క్ సంవత్ీరం కలం వరక్ు సరఫర

చేయవలస ఉంట ందధ.

10.

ఈ కరీలయం నఽండ వర్క ఆరడర్ తృ ందధన వరం రోజులలోగ్ తురైేశంచిన విధ్ంగ్ రంటటంగ్

మటీరియల్ నఽ సరఫర చేయవలసఉంట ందధ.

11. ై విధ్ంగ్ తురైేశత్ గడువులోగ్ సరఫర చేయలేతు ఎడల వర్కఆరడ ర్ రద్ఽేచేయబడునఽ. ఈ కరణంగ్
క్ల్గ్ిన నష్్తున ప్రిహారంగ్ సద్రు టండర్ దారుడు భరించవలెనఽ.

12.సద్రు కరణమున ఇత్ర సంసథ లక్ు ప్తు కైటాయంప్ు చేయడం వలన వచిిన టండర్ దారులు కోట్
చేసనరైటు వతాీసం వలన క్ల్గ్ిన నష్్తున టండర్ దారుడు భరింప్వలెనఽ

13.బుక్టీ ప్ంణీ, చేరవయవలసన చిరునామాల ఆధారంగ్ చేయవలెనఽ. తృీకింగ్ చారీీలు
చెల్ుంచబడవు. రవణా చారీీలు చెల్ుంచబడునఽ.

14.రంటటంగ్ మటీరియల్ సరఫర చేసన త్ద్ఽప్రి నగద్ఽవనరుల లభీత్నఽ బటట్ చెల్ుంప్ులు
చేయబడునఽ.

15. టండర్ దారుడు AP STATE INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT ేరుై తీసన రూ
50000/- ధ్రవత్ు
ం నఽ DD రూప్ంలో చెల్ుంచి సద్రు రస఼ద్ఽ ప్రతితు టండర్ ష్డుీలుక్ు
జత్ప్రచవలెనఽ.

16.సఫలీక్ిత్ం కతు టండర్ దారులు అనగ్, త్క్ుకవ రైట్ కోట్ చేసన ముద్టట మరియు రెండవ టండర్
దారుల మినహా మిగ్ిల్న వరి ధ్రవత్ు
ం లనఽ తిరిగ్ి చెల్ుంచడం జరుగునఽ.

17.వర్కఆరడర్ ఇవవబడన వరి ధ్రవత్ుంధ్నం క్ సంవత్ీరకలం త్ద్ఽప్రి తిరిగ్ి వప్సఽ ఇవవబడునఽ.
సం. క్మీషనర్

ANDHRA PRADESH STATE INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT
29-6-8/1, SRI CHARITA SREE BUILDING, NAKKALA ROAD, SURYARAO PET,
VIJAYAWADA -2
e-mail: apsird@gmail.com

Contact No.9393303855

Website: www.apsird.gov.in
Date: 18.05.2017

C No.10/GPDP/2017/APSIRD

Tender conditions
1. The tender document shall be submitted on the letter head of the Agency with
specifications and the rates based on number of copies as mentioned in the tender
notice in a sealed cover.
2. The soft copy of the printing data/material will be provided in a CD and proof
reading shall be done before publication.
3. The Tenders shall be opened in the presence of the tenderers present on
24.05.2017 at 4.00 PM by the Joint Director (General and Administration)
APSIRD.
4. The work order shall be given to the least quoted tenderer or to the next least
quoted tenderer basing on the previous records of the printing Agency.
5. The Agency shall provide the details on their previous experience (Atleast 3-5
years of experience in the printing field).
6. The tender shall be opened on the succeeding day if the day of opening of tender
falls on a holiday.
7. The APSIRD has the overall rights over postponement or cancellation of the
tenders basing on the conditions prevailing, in interest of the organisation.
8. The work orders issued for the financial year 2017-18, shall be applicable for
printing of any additional copies with the same rate as quoted in the work order.
9. The printed material shall be delivered within one week after issue of work order.
10. If the agency fails to deliver the printed material with in the due date, the loss
therein shall be borne by the agency.

11. In case of the agency fails to take up the work the next least quoted agency shall
be assigned the work, and any variation in the cost shall be borne by the initial
agency.
12. Packing charges are included in the printing cost and transportation charges will
be paid additionally to the agency for distribution of printed booklets to the places
as provided by the APSIRD.
13. Payment shall be made based on the availability of funds.
14. The tenderer shall pay the EMD amount of Rs.50000/-(Rupees fifty thousand
only) in the form of DD in favour of AP State Institute of Rural Development,
Vijayawada and attach it along with the tender document.
15. The EMD amount shall be returned to the tenderers who are not qualified and
selected.
16. The EMD of the selected agency shall be returned on the completion of one year.

Sd/- Commissioner

